Kontaktuppgifter till dataskyddsombud
På denna blankett anmäler du kontaktuppgifter till en person som är dataskyddsombud för
din organisation. Fyll i uppgifterna och skicka med e-post till dataskyddsombud@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Ett dataskyddsombud kan vara ombud för en eller flera personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsbiträden. Om du ska anmäla ett dataskyddsombud för flera organisationer,
fyll i blanketten en gång för varje organisation.

Jag vill anmäla kontaktuppgifter till dataskyddsombud enligt:
X

Dataskyddsförordningen
Brottsdatalagen

Kryssa för om anmälan av kontaktuppgifter till dataskyddsombudet avser dataskyddsförordningen och/eller brottsdatalagen. Minst en av dem måste väljas. Om det är olika personer som ska vara dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen, fyll i ett formulär för varje rättsområde.

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde
Organisationens namn:
Lunds kommun
Vård- och omsorgsnämnden

Organisationsnummer

212000-1132

Skriv namnet på den personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdet. Skriv namnet så specifikt
så att det går att identifiera den
personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdet, till exempel
”X-köpings kommun, socialnämnden”.
Skriv organisationsnummer för den
personuppgiftsansvarige
eller personuppgiftsbiträdet. Personnummer för enskilda firmor ska ej
uppges. Om organisationsnummer
saknas, lämna denna rad tom.

Organisationens postadress
Box 41
221 00 LUND

E-postadress till organisationen
Ange förvaltningsbrevlådan

Skriv en e-postadress till organisationen som Datainspektionen kan
använda för att bekräfta eventuella
ändringar om dataskyddsombudets
kontaktuppgifter, till exempel info@
företaget.se

Fortsätt på nästa sida è

Dataskyddsombud
För- och efternamn

Observera att det bara är kontaktuppgifter till ett dataskyddsombud
för varje personuppgiftsansvarig eller
varje personuppgiftsbiträde som ska
anmälas. Om det finns flera dataskyddsombud i organisationen ska
alltså en av dem vara kontaktperson
gentemot oss på Datainspektionen.
Om dataskyddsombudet är en extern organisation ska en person hos
dataskyddsombudet vara kontaktperson gentemot oss på Datainspektionen.

Maria Skogh

Telefonnummer

Skriv ett telefonnummer som dataskyddsombudet eller kontakpersonen enkelt och direkt kan nås på.

046 359 60 81

E-postadress

Skriv en e-postadress som dataskyddsombudet eller kontaktpersonen enkelt och direkt kan nås på.

dataskyddsombud@lund.se

Organisationsnamn och organisationsnummer

Anges endast om dataskyddsombudet finns utanför den egna organisationen.

Har du frågor?

Kontakt

Läs mer om dataskyddsombud på vår webbplats:
www.datainspektionen.se/dso

Blanketten skickar du med e-post till
dataskyddsombud@datainspektionen.se
eller med brev till

Om du inte hittar svaret
där kan du nå oss på e-post
dataskyddsombud@datainspektionen.se eller tel 08-657 61 00.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm.

